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Het begin van een nieuw schooljaar 
Hoe zijn de eerste weken van het nieuwe schooljaar gegaan bij Opleiding Binn’stad? Leerlingen vertellen 
over hun ervaringen. En wie kom je eigenlijk tegen in het Leerhonk? Twee docenten stellen zichzelf voor. 
Verder bevat de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar meer informatie over Binn’stad als 
voortraject. 

Project Binn’stad als voortraject 

Binnen het project Binn’stad is de afgelopen maan-

den een en ander veranderd. Het project dient als 

een voortraject om jongeren voor te bereiden op 

het volgen van een opleiding in het reguliere AKA 

onderwijs. Binn’stad werkt hierbij samen met het 

Alfa-College. Gedurende een periode van minimaal 

10 weken krijgen de jongeren les in basisvakken 

zoals Nederlands, rekenen en sociale vaardighe-

den. 

Daarnaast lopen ze stage in alle mogelijke richtin-

gen passend bij de wensen en motivatie van de 

jongere. Nadat ze zijn ‘klaargestoomd’ in deze peri-

ode vervolgen zij een mbo opleiding niveau 1 op 

het Alfa-college. Opleiding Binn’stad biedt nog 

steeds extra begeleiding, kleine klassen en moge-

lijkheid tot bijles in het Leerhonk. Voor meer infor-

matie over Opleiding Binn’stad kunt u contact op-

nemen via leerhonk@opleidingbinnstad.nl of bellen 

naar 050 318 94 49. 

Wie kom je tegen bij Opleiding Binn’stad? 

Ik ben Patrick Staalsmid, docent en ik geef al zes 

jaar les aan de AKA groepen. Ik werk vier dagen in 

de week voor het Alfa-college en geef één keer in 

de week les in de jeugdzorg plus instelling, Het 

Poortje. Ik heb een hele leuke vriendin en twee fan-

tastische kinderen van twee en vier. In mijn vrije tijd 

ben ik basketbalcoach. Het lijkt me een hele leuke 

uitdaging om les te geven bij Opleiding Binn’stad. 

Mijn naam is Maike van der Velde-Kaspers. Ik ben 

getrouwd en moeder van twee kinderen. Sinds 

2000 werk ik in het onderwijs. Bij Opleiding Binn-

stad verzorg ik de lessen Nederlands. Als ik niet 

werk bij het Alfa-college voer ik mijn grote hobby 

uit. Ik ontwerp tuinen, lever planten en geef advies 

op alles wat te maken heeft met deze ‘groene we-

reld’. Naast tuinieren houd ik van lezen en natuur-

lijk veel ondernemen met mijn kinderen.  Wil jij praktijkgericht leren met extra  

begeleiding? 

Er zijn nog steeds plekken vrij bij Opleiding Binn-

stad! Wil jij leren in de praktijk, in kleine klassen 

met extra begeleiding? En stagelopen in de bin-

nenstad van Groningen op een plek die past bij 

jouw wensen en motivatie? 

Meld je direct aan voor het (vrijblijvend) bijwonen 

van een voorlichting of kijk voor meer informatie op 

www.opleidingbinnstad.nl. Voorlichtingen vinden 

elke maandag om 14:00 uur plaats. Instromen is 

het gehele jaar mogelijk.  

mailto:leerhonk@opleidingbinnstad.nl
https://www.facebook.com/Binnstad
http://www.twitter.com/binnstad
http://www.opleidingbinnstad.nl
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Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!  

 

Opleiding Binn’stad 

Boterdiep 34 

9712 LP      Groningen 

050-3189449 

 
www.opleidingbinnstad.nl 

Binn’stad door de ogen van… Leerlingen 

De eerste lesweken zitten er weer op bij Opleiding Binn’stad. Tijdens deze weken hebben de leerlingen 

veel nieuwe indrukken gekregen. Zo heeft Davey al veel geleerd op het gebied van communicatie, sa-

menwerken, rekenen en Nederlands. ‘De leerstof richt zich op verbetering van je niveau en de leraren zijn 

erg behulpzaam’, vertelt hij. Davey denkt de komende tijd in hetzelfde ritme als de afgelopen weken zijn 

lessen te vervolgen. Daarbij verwacht hij verschillende opdrachten en nieuwe leermomenten. Naast 

school is Davey enthousiast over zijn stage. ‘Op een stage leer je meer dan uit de boeken omdat je in de 

praktijk bezig bent’, zegt hij. Davey loopt stage bij de Purperen Draak, een Spellen en Fantasy winkel. 

Rico is ook positief over de opleiding. De kleine klassen 

en het rustige Leerhonk bevallen hem goed. Er wordt op 

een prettige manier lesgegeven waardoor hij de informa-

tie uit de lessen snel in zich opneemt. Rico heeft al een 

stageplek bemachtigd bij Tuinland. Met het sollicitatiege-

sprek had hij geen moeite; het ging erg goed. Hij weet 

nog niet hoe het werk hem zal bevallen, maar hij hoopt op 

een leerzame tijd.  

Vacature: stage facilitair medewerker (25 uur) 

Per direct zijn wij op zoek naar een stagiaire AKA/niveau 1, voor de 

functie van facilitair medewerker. Je loopt vijf ochtenden per week 

stage gedurende een half jaar. 

Wij bieden een stageplek voor 25 of meer uur per week, goede be-

geleiding, een prettige werksfeer en een veelheid aan contacten.  

Hoofdwerkzaamheden zijn de zorg voor de binnen- en buitenkant 

van het gebouw. Het gaat om het onderhoud, de schoonmaak, het 

afval, de bevoorrading, de (af)was en verzorging van het buitenaan-

zicht. Je draagt zorg voor de vergaderruimtes, kantoren, keuken en 

toiletten.  

Je gaat werken voor project Binn’stad, opgezet door de Gemeente 

Groningen, dienst OCSW, team Leerlingenzaken. Je werkplek is het 

Leerhonk in het centrum van Groningen waar het project uitgevoerd 

wordt. Dit is een openbaar gebouw waar de jongeren in het project 

les krijgen.  

 

Ben jij nauwkeurig, vriendelijk, zelfstandig, initiatiefrijk en zelfred-

zaam? En ben je niet bang om de handen uit de mouwen te steken? 

Neem dan contact op met de projectleider van project Binn’stad  

Lieke Brons, 050-3189449 of lieke@opleidingbinnstad.nl. 

Sollicitatieclub  

Elke donderdag om 13:00 

Voorlichtingen  

Elke maandag om 14:00  

AGENDA 

http://www.opleidingbinnstad.nl/site/project-binnstad/archief-nieuwsbrief/
http://www.opleidingbinnstad.nl
mailto:lieke@opleidingbinnstad.nl

